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– Nem kezdem el addig, míg be nem fejeztem a mondókámat – válaszolta Rókus bácsi rendületlen
nyugalommal.

– Nos hát fejezze be – biztatta Mókus apó.
– Tehát tudnotok kell okvetlenül, hogy a kinyilatkoztatott jóslat csak úgy érvényes, ha utána rögtön

minden bûvigére egy diót és egy mogyorót kapok, s azt békével elfogyasztom.
– Ajjajaj! – legyintett Mókus apó. – Kezdhette volna mindjárt azzal, hogy diót és mogyorót kér

a bûvölésért. Halljuk hát, hogy mennyit!
– Hát ha kevés bûvigét kell elkántálnom, kevesebb dió és mogyoró kell; ha többet kell kántálnom,

akkor több. Kerekítsük ki mindenképpen száz dióra, mogyoróra az összeget! – alkudozott fondorla-
tosan Rókus Mókus.

– Jól van! Megkapja, Rókus bácsi, csak halljuk már azt a bûvölést! – egyeztek bele a háziak.
Erre aztán Rókus bácsi kiakasztotta nyakából a bûvös diót, és kettényitotta maga elôtt a földön.

Körüljárta néhányszor, s a végén egyre gyorsabban futotta körül. Végül hirtelen mellékuporodott, és
befújt a dióba. Sûrû füst kavargott föl a dióból, úgyhogy Rókus bácsi alig látszott ki belôle. Mókus
anyóék megilletôdve várták, mi lesz ebbôl. Csak a kis mókuscsecsemôk sivalkodtak a nagy csöndben.
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3. Színezd ki azokat a köröket, amelyikben Rókus Mókus 1-1 
tulajdonságát olvasod!
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4. Tedd számozással a helyes sorrendbe az eseményeket!

Mókus apó azt hiszi, hogy Misi karmester lesz. 

Megismerjük rókus Mókust. 

Rókus Mókus bűvös igét kántáll. 

A tudós mókus kijelenti, hogy Misi fekete farka szerencse. 

5. Keresd ki, és másold le Rókus Mókus jóslatát!

6. Mondták-e már rólad, hogy tehetséges, ügyes vagy? Ha igen, miben?
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HARMADIK FEJEZET

Egyelôre-kétkettôre Misi Mókussal semmi nevezetes nem történt. Szülei szeretô gondozása alatt föl-
cseperedett, végre elkövetkezett az ideje, hogy elkerüljön a mókusiskolába.

Milyen az a mókusiskola? Csakolyan, mint minden iskola. Azt tanítja a gyerekeknek, aminek majd
felnôttkorukban hasznát veszik, hogy jól megállják a helyüket az élet küzdelmeiben.

A mókustanító egy nagy, terebélyes fa széles, vízszintes ágán gyûjtötte össze a kis tanulókat. A tan-
anyag egy csomó dió, mogyoró, bükkmakk meg gubacs volt. Ezt egyenlôen szétosztotta a kismókusok
között. Majd így magyarázott:

– Kedves gyerekek! Most már elég nagyra nôttetek, hogy megkezdhessétek a tanulást. Eddig jó
szüleitektôl elég magot kaptatok táplálékul, és nyugodtan mind elrágcsálhattátok. De ezentúl maga-
toknak is kell szereznetek eleséget, és nem szabad mind elrágcsálnotok, hanem el kell tennetek belôle
a zord télre. Ez a lecke. Megértettétek?

– Megértettük! – zúgták a kis növendékek. 
A tanító pedig folytatta:
– Ámde vigyázzatok! A tanfegyelem megsértése büntetéssel jár. Ha valamelyik közületek arra vete-

medik, hogy elrágcsálja a kiosztott tananyagot, azt kiállítom, és nem vehet részt a közös tornajáték-
ban. Ezt vegyétek tudomásul!

– Tudomásul vesszük, tanító bácsi! – vágták rá a növendékek.
– Hát akkor mondjuk el szépen, közösen a mókus-tankölteményt. Ennek minden betûjét örökre

eszetekbe véssétek! Kezdjük!

Gesztenye, tölgy, bükk, szil, gyertyán,
Terített asztal, mókuskám!
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1. Adj címet a harmadik fejezetnek!

2. Kik a szereplők?

3. Hol játszódik a történet?
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4. Misi táskájában találtam ezeket. 
Meséld el a szavak segítségével a történetet!

5. Húzd alá a tananyagot!

alma      dió      káposzta      mogyoró      gubacs      szőlő      bükkmakk
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6. Rajzold le, miért bukott le Misi Mókus, és mit kapott büntetésül! N E G Y E D I K
FEJEZET

Hát ahogy gubbaszt Misi a szomorú magányban, egyszerre ismerôs hangot hall. Mégpedig Szajkó
néni hangját.

Ismeretes, hogy a madarak legbeszédesebbje a szajkó. Mûveltségben vetekedik a papagájjal, mert
a madarak nyelvén kívül az emberek nyelvét is könnyen megtanulja.

Misi Mókus unalmában csöppet sem neheztelt, mikor Szajkó néni odaröpült mellé az ágra.
– Szegény kis magzatom, mit keseregsz itt egyedül? – kérdezte Misitôl.
– Azért, mert a lecke... – kezdte Misi Mókus a tudósítást. De nem jutott tovább, Szajkó néni a sza-

vába vágott:
– Ohohó! Már tudom! Unalmas a lecke neked is, mint az én kicsikéimnek. Azok is így szökdösnek

el az iskolából. Talán te is ilyen iskolakerülô vagy? Na, meséld csak el Szajkó néninek!
– Ó, dehogyis! – akarta magyarázni Misi a tényállást. De Szajkó néni újra belekottyantott a szavába:
– Ahán! Csintalankodtál? Verekedtél? Tudom, az én kicsikéim is állandóan püfölik egymást. Biz-

tosan elraktak, azért nem mersz a többi mókuskához szegôdni! No, szólj hát!
– Más az én bajom! – kiáltotta kétségbeesetten Misi Mókus.
– Ahán! Kitaláltam! Te agyabugyáltad el a társaidat, és most félsz a tanítótól, hogy megbüntet érte –

csipogta Szajkó néni.
– Dehogy agyabugyáltam el! Azért vagyok itt, mert megrágtam a tananyagot, és a tanító bünte-

tésbôl nem vitt el az osztállyal játszani. Engem nem érdekel, hogy el kell tenni télire a magot, más-
különben koplal, aki nem teszi!

Szajkó néni a fejét csóválva hallgatta Misi Mókust. Végre, amint Misi szünetet tartott, nagyon
komolyan így szólt hozzá:

– Ohó, fiacskám! Tévedsz, ha azt hiszed, hogy a tanító nem mond igazat, és nem akar jót. A fák
bizony csak nyáron teremnek. Télen elhullatják levelüket és termésüket. Jön a hó, jön a vihar, jön a fagy.
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2. Sorold fel milyen rosszaságokat követett el Misi Mókus Szajkó néni 
szerint!
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